จุลสาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๑๘ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗

พิธที ำบุญเนือ่ งในวาระครบรอบ ๖๖ ปี
วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธที ำบุญเนือ่ งในวาระครบรอบ ๖๖ ปี วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มีอดีตคณบดี
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผูม้ อี ปุ การะคุณของคณะ พร้อมทัง้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มาร่วมพิธใี นครัง้ นี้ นอกจาก
นี้ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ได้เดินทางมามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณชั้น ๑
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
ภาพปกโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ รวิวรกุล

ปี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (๒๕ พฤษภาคม)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันอุดมศึกษา

ด้านการสาธารณสุข แห่งแรกของประเทศไทยได้รบั การสถาปนาเป็นคณะหนึง่ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล (มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เดิม) ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ปัจจุบนั
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผลิตบัณฑิตสาขาต่างๆ ทั้งระดับ
อนุปริญญา ปริญญาตรี โท และปริญญาเอก ประมาณปีละ ๑,๔๐๐ คน และ
ด้วยมาตรฐานการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือขององค์การระหว่าง
ประเทศ คือ SEAMEO-Trop. Med, W.H.O., UNICEF, World Bank ฯลฯ ได้จัด
ให้มีหลักสูตรการศึกษานานาชาติในระดับปริญญาโทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙
นอกจากนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีบทบาท
ในการศึกษาเพื่อชี้นำการพัฒนาประเทศการจัดการศึกษา และฝึกอบรมระยะสั้น
และการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่มิตรประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
ด้านการวางแผนพัฒนาสาธารณสุข ในส่วนของการบริการทางวิชาการแก่สังคม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการทั้งในเขตเมือง ชนบท
และโรงงานอุตสาหกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีสำนักงานบริการเทคโนโลยี
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพทั่วไปและส่งเสริม
สุขภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยในการ
ทำงานด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ซึ่งให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การคัดกรองผู้ป่วย การป้องกันโรค สำหรับ
ประชาชนทัว่ ไป และเป็นศูนย์สำหรับการฝึกปฏิบตั กิ ารส่งเสริม สุขภาพของนักศึกษา
และยังมีสถานฝึกอบรมและวิจยั อนามัยชนบท ซึง่ เทียบเท่าภาควิชาหนึง่ ของคณะฯ
จัดการศึกษาและบริการชุมชนสำหรับการพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ ของ
ประชากร และรับผิดชอบในการจัดให้นักศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรต่างๆ
ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทบางสาขาวิชา ได้ฝกึ ปฏิบตั งิ านในชุมชนเป็นเวลา
๖ สัปดาห์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา และให้บริการทางวิชาการ อันยัง
ประโยชน์แก่ชมุ ชนโดยส่วนรวมด้วย ปัจจุบนั นี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ประกอบด้วย ๑๓ ภาควิชา คือ ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชา
บริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
ภาควิ ช าอนามั ย ครอบครั ว และ ภาควิ ช าอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
http://www.ph.mahidol.ac.th/thai/about/2.html

บท...บอกอ

๒

ทางเดินอากาศอุดตัน:
การสูบบุหรี่ในท่าอากาศยานภาคพื้นเอเชีย

Public Health Knowledge: Research Publication and Presentation
นิภาพรรณ กังสกุลนิติ ๑ เนาวรัตน์ เจริญค้า ๑ จินตนา ปีสิงห์ ๒
ทรงวุฒิ ตรังวัฒนา ๒ สตีเฟ่น ฮาแมนน์ ๒
๑
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

บทนำ/วัตถุประสงค์ : ขณะทีส่ ายการบินทัว่ โลกได้มกี ารห้ามสูบบุหรีม่ าตัง้ แต่ ปี ค.ศ. ๒๐๐๐

แต่ทา่ อากาศยานขนาดใหญ่ทมี่ ผี โู้ ดยสารมากในเอเชียยังคงให้มกี ารสูบบุหรีใ่ นร้านอาหาร รวมทัง้ ทีน่ งั่ พัก
หรือห้องพักสูบบุหรี่ ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะทำให้อากาศในอาคารเกิดมลพิษอันเป็นอันตรายต่อทั้งผู้
ไม่สูบบุหรี่และผู้ที่สูบบุหรี่เช่นเดียวกัน แม้กฎหมายปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะรวมถึงภายในอาคารจะมี
เพิม่ มากขึน้ ทัว่ โลก แต่ทา่ อากาศยานนานาชาติในเอเชียก็ยงั คงไม่ปลอดบุหรี่ จึงควรศึกษาถึงเหตุผลนี้

วิธีการ : ทำการวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อมถึงการรับสัมผัสควันบุหรี่

ในท่าอากาศยานของสองประเทศ คือประเทศที่มีรายได้ปานกลางกับประเทศที่มีรายได้สูง และทำการ
ศึ ก ษาข้ อ มู ล เอกสารภายในของอุ ต สาหกรรมบุ ห รี่ ใ นการที่ ไ ด้ พ ยายามสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารสู บ บุ ห รี่
ในอาคารท่ า อากาศยาน ซึ่ ง ข้ อ มู ล นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ชี้ ใ ห้ ผู้ ก ำหนดนโยบายทราบเพื่ อ การกำหนด
ให้มีท่าอากาศยานปลอดบุหรี่

ผลการศึกษา : ประชาคมและผู้กำหนดนโยบายมีความรู้และเจตคติในการตระหนักถึง

อันตรายจากควันบุหรี่มือสองอย่างไร และเขามีความต้องการท่าอากาศยานปลอดบุหรี่ไหม ในแง่การ
บริหารท่าอากาศยานได้มีคำถามการรับทราบถึงข้อดีและข้อเสียของการมีท่าอากาศยานปลอดบุหรี่
และประชาคมมีความคิดเห็นอย่างไรที่ทราบถึงการอนุญาตให้สูบบุหรี่ในอาคารของท่าอากาศยาน แม้
ประชาคมมีความรู้จำกัดถึงนโยบายปลอดบุหรี่แต่ก็ต้องการมีท่าอากาศยานปลอดบุหรี่ ผู้บริหารมักมี
ความตระหนักน้อยถึงข้อดีของนโยบายการมีท่าอากาศยานปลอดบุหรี่ เพราะคำนึงถึงธุรกิจและ
บริโภคนิยม ความจริงแล้วได้มีข้อมูลหลักฐานเอกสารภายในของอุตสาหกรรมบุหรี่ที่ทราบถึงความ
เป็นอันตรายการรับสัมผัสของควันบุหรี่มือสองในท่าอากาศยานมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ก็ยังคงจงใจ
พยายามลอบบี้สนับสนุนให้มีการสูบบุหรี่ในท่าอากาศยาน

สรุป : ด้วยประชาคมและผู้บริหารท่าอากาศยานยังขาดความตระหนักถึงความเป็นอันตราย

ของควันบุหรี่ ดังนัน้ จึงควรต้องเพิม่ การให้ขอ้ มูลความรูท้ ถี่ กู ต้องเพือ่ ให้ทราบถึงกลลวงของอุตสาหกรรม
บุหรี่ โดยควรต้องมีนโยบายการมีท่าอากาศยานนานาชาติปลอดบุหรี่ในภาคพื้นเอเชีย เพื่อเป็นการ
กำจัดการรับสัมผัสควันบุหรี่มือสองนั่นเอง

๓

เชิดชูเกียรติ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับรางวัล หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล
คณบดี ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ เข้ า รั บ
ประทานโล่ เ กี ย รติ ย ศ “หลั ก ศิ ล าจารึ ก
พ่อขุนรามคำแหงทองคำ” (บุคคล องค์กร
บริหารการบริโภคดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปี)
ประจำปี ๒๕๕๖ สาขาบริหารองค์กรและ
พัฒนาสังคมดีเด่นยอดเยี่ยม โดย ฯพลฯ
พลเอกพิ จิ ต ร กุ ล ละวณิ ช ย์ องคมนตรี
ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สัมมนาเรือ่ ง Monitoring-Evaluation
Research
เมือ่ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ งานวิจยั และ
วิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการสัมมนา
เรือ่ ง Monitoring & Evaluation Research
โดยมีคณาจารย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
เข้าร่วมการสัมมนาในครัง้ นี้ ณ ห้องประชุมชัน้ ๔
อาคาร ๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล

ประชุมสัมมนา เรือ่ ง ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอน
สู่ความเป็นเลิศ
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนา
เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่
๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๘๑๑
ชั้น ๘ อาคารสาธารณสุขวิศษิ ฏ์

๔

พิธีมอบประกาศนียบัตรและการปัจฉิมนิเทศ
รุ่นที่ ๔
เมือ่ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุ ข คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ จั ด พิ ธี ม อบ
ประกาศนี ย บั ต รและการปั จ ฉิ ม นิ เ ทศ หลั ก สู ต ร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลอาชีวอนามัย
รุ่ น ที่ ๔ ประจำปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖ โดยมี ร องศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดี
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ เป็ น ประธาน พร้ อ มมอบ
ประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุม
ชั้น ๒ อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา

พิธีแสดงความยินดีบัณฑิตนักศึกษา
ส.ม. ไทย/นานาชาติ
เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพิธี
แสดงความยินดีบัณฑิต หลักสูตร ส.ม. ไทย/
นานาชาติ ประจำปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖ โดย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล
คณบดี ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ กล่ า วแสดง
ความยินดีแก่มหาบัณฑิต ในการนี้ศาสตราจารย์
นายแพทย์ รั ช ตะ รั ช ตะนาวิ น อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบ
ประกาศนียบัตร ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร
สาธารณสุข ตามรอยพระบาทพระบิดา (อาคาร ๖)

ประเพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย
๒๕๕๗
เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย ๒๕๕๗
เพื่ อ เป็ น การสื บ สานประเพณี ไ ทย โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์พทิ ยา จารุพนู ผล คณบดี
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ เป็ น ประธานในพิ ธี
กิจกรรมในงาน จัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์
และบุคลากรอาวุโส ณ บริเวณลาน ชั้น ๑ อาคาร
สาธารณสุขวิศิษฏ์

ต้ อ นรั บ คณะผู้ บ ริ ห ารและคณาจารย์ จ าก
ประเทศอินโดนีเซีย
เมือ่ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะ
ผู้ บ ริ ห ารและคณาจารย์ จ ากประเทศอิ น โดนี เซี ย
เพื่ อ เจรจาการแลกเปลี่ ย นทางด้ า นวิ ช าการ โดย
รองศาสตราจารย์ จรวยพร สุภาพ รองคณบดี พร้อมด้วย
รองศาสตราจารย์อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่าย
วิเทศและการประชาสัมพันธ์ และคณาจารย์ของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม
สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น ๒ อาคารสาธารณสุข
วิศิษฏ์

พิธีเปิด PH Fitness
เมือ่ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิด PH
Fitness ศู น ย์ อ อกกำลั ง กายของคณะ โดย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล
คณบดี ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ พร้ อ มด้ ว ย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รชั ตะ รัชตะนาวิน ร่วม
พิธีเปิดในครั้งนี้ ณ ชั้น ๑๐ อาคาร สาธารณสุข
วิศิษฏ์

บำเพ็ญพระราชกุศล สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
เมือ่ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญ
พระราชกุศล สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พทิ ยา
จารุพนู ผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมบำเพ็ญ
พระราชกุศลในครัง้ นี้ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศ
วิหาร กรุงเทพมหานคร

พิธีลงนามความร่วมมือการรับรองมาตรฐานด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
ของโรงแรม และศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการรับรองมาตรฐานด้านความสะอาด
และสิ่งแวดล้อมของโรงแรม และศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร
โดยมีผู้ร่วมลงนามได้แก่ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้ว่าการ
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย นายกสมาคมโรงแรมไทย นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย นอกจากนี้
มีการสัมมนาเรือ่ ง ตัวชีว้ ดั และเกณฑ์มาตรฐานความสะอาดและสิง่ แวดล้อม Clean and Green
ในอาคารสาธารณะ : กลุ่มเป้าหมาย โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารของสำนักงานเขต โดย
รองศาสตราจารย์ดสุ ติ สุจริ ารัตน์ และทีม และในช่วงบ่าย รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กลุ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอวิธีการตรวจ
ประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในอาคารสาธารณะ : โรงแรม
ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า สำนักงานเขต ณ ห้องราชเทวี ๑ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

สัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการ
สัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ประจำปี ๒๕๕๗ โดยในวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๕๗ เป็นการจัดกิจกรรมสัมมนา ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และในวันที่ ๑-๒ พฤษภาคม เป็นการจัดกิจกรรม
นอกสถานที่ ณ The Greenery Resort เขาใหญ่
จ.นครราชสีมา

ประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ ๑๓
เมือ่ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ภาควิชาโภชนวิทยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการ
ประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครัง้ ที่ ๑๓ เรือ่ ง “โภชนาการ
ทางเลื อ กเพื่ อ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและชะลอวั ย ”
Alternative Nutrition for Health Promotion and
Anti-Aging โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา
จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธาน
กล่าวเปิดการประชุม และมีการกล่าวปาฐกถา เรื่ อ ง
“แนวทางในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม” โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พนั ธ์ศกั ดิ์ ศุกระฤกษ์ ผูอ้ ำนวยการ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพไวทั ล ไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุ ง ราษฎร์
นอกจากนี้มีการบรรยายเกี่ยวกับน้ำเพื่อสุขภาพและ
การบำบัดโรค บทบาทของอาหารกับฮอร์โมนในเวชศาสตร์
ชะลอวัย การลดน้ำหนัก สเต็มเซลล์ และอื่นๆ เกี่ยวกับ
สุขภาพ และการชะลอวัย การประชุมดังกล่าว จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

Global Health Forum among Schools of Public Health in Asia: Collaborating
and Cooperating Effectively Country-to-Country
ระหว่างวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเวที
สุขภาพประชากรโลกระหว่างสถาบันการศึกษาสาธารณสุขในเอเชีย Global Health Forum among
Schools of Public Health in Asia: Collaborating and Cooperating Effectively Country-toCountry ซึง่ มีพธิ เี ปิดเมือ่ วันที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๗ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พทิ ยา จารุพนู ผล คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม หลังจากนัน้ ศาสตราจารย์ ดร.สำลี เปลีย่ นบางช้าง
WHO SEARO Emeritus Regional Director กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ Public Health Challenges in the 21st
Century และ Prof. Rajitha Wickremasinghe, SEAPHEIN President กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ Improving
Collaboration for Better Public Health Education ในครั้ ง นี้ มี ผู้ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม จาก
ประเทศต่างๆ ได้แก่ สมาชิก ThaiPHEIN กัมพูชา สปป.ลาว พม่า ศรีลังกา และมาเลเซีย การประชุมจัดขึ้น
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๕

บทความทางวิชาการ

การใช้ยาและเครื่องสำอางค์
ขณะตั้งครรภ์
เมือ่ สตรีทราบว่าตนเองตัง้ ครรภ์ สามีและครอบครัวมักจะให้ความสำคัญ
และใส่ใจเกีย่ วกับอาหารของสตรีตงั้ ครรภ์ โดยแนะนำอาหารต่างๆ ทีค่ าดว่าจะมี
ประโยชน์ให้สตรีตงั้ ครรภ์รบั ประทาน โดยอาจเป็นอาหารบำรุงหรืออาหารเสริม
ซึ่งข้อมูลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงประโยชน์ที่แน่ชัด แพทย์และบุคลากร
ทางการแพทย์ผู้ดูแลการตั้งครรภ์จำเป็นศึกษาถึงข้อมูลของอาหารชนิดต่างๆ
เพื่อให้คำปรึกษากับสตรีตั้งครรภ์และครอบครัวได้อย่างเหมาะสม หลักในการ
ให้ยาระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตรในระหว่างการตั้งครรภ์มีการใช้ยาในสตรี
ตั้งครรภ์ร้อยละ ๕๐ ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาในระหว่างการตั้งครรภ์จึงมี
ความจำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลและให้การรักษาสตรีมีครรภ์
หลักการที่สำคัญที่ควรคำนึงถึง๑ คือ
- การผ่านของยาผ่านรก รกเป็นส่วนทีเ่ ชือ่ มต่อของสารอาหาร น้ำ รวมทัง้
ยาที่มารดาได้รับสู่ทารกในครรภ์ โดยทั่วไปยาที่ให้จะผ่านรกด้วยปริมาณที่
แตกต่างกัน การที่ทารกจะได้รับยาขึ้นอยู่กับลักษณะของยาในระบบร่างกาย
มารดา ขนาดโมเลกุล ชนิดของประจุไฟฟ้า และการละลายในไขมันของยา ยา
ทีจ่ ะผ่านรกได้ดจี ะมีลกั ษณะทีจ่ บั กับไขมันได้ดี ขนาดโมเลกุลเล็ก และไม่มปี ระจุ
ในช่วงความเป็นกรดด่างปกติของร่างกาย
- ช่วงเวลาทีป่ ลอดภัยในการใช้ยา ช่วงเวลาทีป่ ลอดภัย ทารกจะมีความ
เสี่ยงเรื่องความผิดปกติทางร่างกายและอวัยวะสูงในช่วงของการตั้งครรภ์ใน
ไตรมาสทีห่ นึง่ สำหรับการพัฒนาระบบประสาท พฤติกรรม และอวัยวะบางอย่าง
อาจจะยังได้รบั ผลกระทบแม้หลังผ่านไตรมาสทีห่ นึง่ ไปแล้ว มักจะแบ่งช่วงระยะ
ของทารกในครรภ์ขณะที่ได้รับยาเป็นสามระยะ คือ
		 - ระยะที่หนึ่งตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง ๑๔ วัน ระยะนี้หากเซลล์ตัวอ่อน
ได้รับยาผลจะเป็นตามกฎ all or none คือแท้งหรือไม่มีผลต่อเซลล์ตัวอ่อน
		 - ระยะทีส่ องตัง้ แต่ ๑๔ วันจนถึง ๖๐ วันหลังปฏิสนธิ ระยะนีจ้ ะเป็น
ช่วงทีต่ วั อ่อนพัฒนาและสร้างอวัยวะ ความผิดปกติจะขึน้ อยูก่ บั ยาเฉพาะแต่ละตัว
ที่จะมีผลเฉพาะในแต่ละช่วงเวลาของการพัฒนาการ เช่น ยา Thalidomide
จะมีผลต่อทารกเฉพาะในช่วงตั้งแต่วันที่ ๒๑-๓๖ หลังการปฏิสนธิ Vaproic
acid มีผลต่อ neural tube ในช่วงวันที่ ๑๔-๒๗ หลังการปฏิสนธิ
		 - ระยะที่สามตั้งแต่วันที่ ๖๐ หลังปฏิสนธิจนกระทั่งคลอด จะเป็น
ช่วงที่ทารกมีพัฒนาการในครรภ์ การได้รับยาในช่วงนี้จะมีผลต่อความผิดปกติ
ของร่างกายและอวัยวะน้อยกว่า เช่น การได้รับ angiotension converting
enzyme inhibitor ในระหว่างช่วงการตัง้ ครรภ์ไตรมาสทีส่ องและสาม จะทำให้
เกิดภาวะน้ำคร่ำน้อย ทารกไม่ปัสสาวะ pulmonary hypoplasia ทารก
ในครรภ์เจริญเติบโตช้าและทารกเสียชีวิตได้
องค์ ก ารอาหารและยาประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (USFDA) ได้ แ บ่ ง
ประเภทของยาสำหรับสตรีมีครรภ์เอาไว้ ๕ กลุ่ม ได้แก่
กลุ่ม A - ยาที่ปลอดภัย สามารถรับประทานได้ เช่น paracetamol
โดยรับประทานในปริมาณปรกติ คือรับประทานครั้งละ ๒ เม็ด (เม็ดละ ๕๐๐

๖
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มิลลิกรัม) วันละ ๔ ครั้ง และไม่ควรรับประทานติดต่อกันนานเกิน ๕ วัน
กลุม่ B - ยาทีไ่ ม่ควรรับประทาน แต่หากจำเป็นก็รบั ประทานได้ ได้แก่
ยาแก้อักเสบ เช่น amoxicillin, ampicillin แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของแพทย์หรือเภสัชกร
กลุ่ม C - ยาไม่ค่อยมีความปลอดภัยในสตรีมีครรภ์ เช่น ยาแก้อักเสบ
บางชนิด ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องใช้ ควรเลี่ยงไปใช้ยาในกลุ่ม B แทน
กลุม่ D - ยาทีม่ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะทำให้เกิดความผิดปรกติตอ่ ทารกในครรภ์
เช่น ยาต้านอาการชัก ยารักษาโรคธัยรอยด์ ยาในกลุ่ม Sulfa ยาควบคุม
ความดันโลหิต และ Tetracycline ซึง่ ในกรณีทจี่ ำเป็นต้องใช้เพือ่ ช่วยชีวติ มารดา
แพทย์จะพิจารณาใช้เป็นรายๆ ไป
กลุม่ X - ยาทีเ่ ป็นอันตรายต่อสตรีมคี รรภ์ เช่น ยานอนหลับ ยาคุมกำเนิด
(ทำให้อวัยวะสืบพันธ์ขุ องทารกมีปญ
ั หา) ยารักษาไมเกรน (ทำให้แท้งได้) ยารักษา
มะเร็ง (อาจทำให้ทารกปากแหว่ง เพดานโหว่) ยารับประทานรักษาสิวในกลุ่ม
วิตามิน A สงเคราะห์ (ทำให้เกิดความพิการในทารก)
สำหรับยาสามัญประจำบ้านตัวอืน่ ๆ เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้คลืน่ ไส้อาเจียน
ยาแก้แพ้ท้อง (dimenhydrinate หรือ วิตามิน B6) เป็นยาที่สามารถใช้ในสตรี
มีครรภ์ได้ ส่วนยาแก้ไข้ในกลุ่ม aspirin, Ibuprofen เป็นยาที่ไม่ควรใช้ เพราะ
อาจทำให้เกิดเลือดออกหรือจ้ำเลือด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้
กิจกรรมเสริมความงามที่ควรหลีกเลี่ยงขณะตั้งครรภ์
- เลเซอร์กำจัดขนถาวร การแวกซ์ขนสำหรับว่าที่คุณแม่ดูจะปลอดภัย
กว่าการกำจัดขนแบบอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เลเซอร์ที่อาจมีความเสี่ยง
เนือ่ งจากสารเคมีจากเลเซอร์อาจทะลุผา่ นผิวหนังทำให้เกิดอาการแพ้และระคาย
เคืองได้ แม้วา่ ผลกระทบทีเ่ ป็นอันตรายอืน่ ๆ ยังไม่ถกู ค้นพบ แต่เลเซอร์กำจัดขน
ก็เป็นหนึง่ ในสิง่ ต้องห้ามสำหรับหญิงตัง้ ครรภ์ รวมไปถึงคุณแม่ทยี่ งั เลีย้ งลูกน้อย
ด้วยนมตัวเอง

โครงการทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศสำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๕๗
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		 - การฉีดโบท็อกซ์แม้วา่ จะยังไม่มหี ลักฐานหรือข้อเท็จจริงทีว่ า่
โบท็อกซ์สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อผูห้ ญิงมีครรภ์และลูกน้อย เนือ่ งด้วย
ข้อมูลงานศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อนี้ยังมีอยู่อย่างจำกัดและไม่แพร่
หลาย อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA)
แนะนำว่าผู้หญิงที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์หรือวางแผนว่าจะมีบุตร
ควรปรึกษาแพทย์หรือศัลยแพทย์ก่อนได้รับการฉีดโบท็อกซ์
		 - การรักษาสิว ด้วย เบต้า ไฮดรอกซี่ เอซิด (BHA) หาก
ผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่คุณใช้อยู่มีส่วนผสมของกรดซาลิไซลิก (Salicylic
acid) ควรหยุดใช้ในทันที สารในกลุ่มของ BHA คือ กรดซาลิไซลิก
ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวหนัง และยังทำหน้าที่คล้าย
สารเคมีที่มีคุณสมบัติทำให้ผิวลอกได้ ควรตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์
ทำความสะอาดผิ ว หน้ า อย่ า ง Toner หรื อ Cleanser ของคุ ณ ให้ ดี
หากผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่มีส่วนผสมของกรดซาลิไซลิก (Salicylic acid)
หรือ เบต้า ไฮดรอกซี่ เอซิด (BHA) ควรหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว
		 - การศัลยกรรมเพิ่มขนาดทรวงอกสำหรับคุณแม่ที่เคยผ่าน
การศัลยกรรมทรวงอกมาก่อน การให้นมลูกยังคงสามารถทำได้ตามปกติ
อย่ า งไรก็ ต ามในงานศึ ก ษาส่ ว นหนึ่ ง พบว่ า หญิ ง ที่ ผ่ า นการเพิ่ ม ขนาด
ทรวงอกอาจประสบปัญหามีน้ำนมไม่เพียงพอมากกว่าปกติถึงสามเท่า
ดังนั้นการศัลยกรรมที่ไม่มีความจำเป็นนั้น ไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับว่าที่
คุณแม่ เนื่องจากการใช้ยาชาหรือยาสลบอาจมีผลกระทบหรือก่อให้เกิด
ภาวะเสี่ยงต่อเด็กในครรภ์
		 - การนวดในช่ ว งสามเดื อ นแรกของการตั้ ง ครรภ์ ก ารนวด
เป็นการผ่อนคลายที่แสนวิเศษสำหรับผู้ตั้งครรภ์ แต่จะดีที่สุดหากคุณ
รอให้พ้นระยะสามเดือนแรกไปก่อน หลังจากสามเดือนไปแล้วก็ยังควร
ระมัดระวังสำหรับวิธีการนวดและตำแหน่งที่ผู้นวดจะนวด ร้านสปา
ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการนวดก่อนคลอดเนื่องจากไม่สามารถ
รับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นควรเลือกผู้ประกอบการ
ที่มีใบอนุญาตนวดก่อนคลอดเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแท้งบุตร
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ป้าพร:
คุณหมอคะ นิ้วล๊อคเกิดจากอะไรคะ? ป้าคิดว่ากำลังเป็นนิ้วล๊อคอ่ะค่ะ
หมอโหน่ง: อาการยังไงเหรอครับ แล้วป้าใช้โทรศัพท์ส่งข้อความบ่อยไหมครับ?
ป้าพร:
(เอามือป้องปากและลดเสียงเบาๆ) ป้าก็ใช้โทรศัพท์ chat ทัง้ วันแหละค่า แต่พกั หลังๆ เนีย่ เวลากำมือ
งอนิ้วกดโทรศัพท์มันก็ได้นะคะ แต่เวลาเหยียดนิ้วออกจะแข็งๆ ตึงๆ เจ็บมาก แล้วเหมือนเด้งหลุด
ออกมา อาการเจ็บก็จะค่อยยังชั่วค่ะ
หมอโหน่ง: ป้าเป็นโรคนิ้วล๊อคแล้วล่ะ โรคนี้เรียกว่า “Trigger Finger” ครับ เกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็น
และเยื่อหุ้มเส้นเอ็นของข้อนิ้ว เนื่องจากการใช้งานเส้นเอ็นซ้ำซาก บ่อยๆ เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ
ใช้คอมพิวเตอร์ หรือในแม่บ้าน หรือนักกีฬา นักดนตรีที่ใช้งานนิ้วบ่อยๆ
ป้าพร:
เหรอคะ แล้วจะรักษาอย่างไรคะ
หมอโหน่ง: ก็ต้องพักการใช้นิ้ว หรือใช้ให้น้อยลง ไม่ใช้งานในสิ่งที่ไม่จำเป็นครับ ต้องทำกายภาพบำบัดโดยการ
ประคบร้อนและนวดเบาๆ ฝึกเหยียดนิว้ ถ้าปวดมากก็กนิ ยาแก้ปวดทีล่ ดอาการอักเสบด้วย ถ้าเป็นมาก
ก็ไปให้หมอฉีดยาให้ สุดท้ายถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องผ่าตัดครับ
ป้าพร:
หา! ผ่าตัดเลยเหรอ ไม่เอาค่ะ ป้ากลัวผ่าตัดมาก ตอนนี้ยังเป็นไม่มากค่ะ จะมีวิธีป้องกันอย่างไรคะ?
หมอโหน่ง: การป้องกันก็อย่าใช้งานนิ้วหนัก เช่น การหิ้วของหนัก การใช้งานในท่าเดิมๆ เป็นระยะเวลานานๆ
ควรจะต้องหยุดพักเป็นระยะ ถ้ามีอาการข้อฝืด กำไม่ถนัดควรแช่น้ำอุ่น และบริหารโดยการขยับมือ
กำแบเบาๆ ในน้ำ จะทำให้นิ้วมือเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้น และอย่าขยับนิ้วหรือดีดนิ้วที่มีอาการเล่น
เพราะจะทำให้เส้นเอ็นอักเสบมากยิ่งขึ้นครับ
เรื่อง: หมอโหน่ง ภาพ: พี่น้อง

